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ESCALA PRÓPRIA

Jogo: Nacional X Guarulhos Quando: 12 de maio
Onde: Estádio Nicolau Alayon
Série: Segunda Divisão (abaixo da série A)
Visite o time: Clube Nacional
Av. Marquês de São Vicente, 2.477,
Barra Funda. www.nacionalac.com.br

EIS QUE O JUIZ...

A duas menores torcidas da cidade dizem mais sobre
seus times do que eles mesmos. Conheça melhor,
direto da arquibancada, o Nacional e o Juventus

Jogo: GE Osaco X Juventus Quando: 6 de maio
Onde: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti,
em Osasco
Série: A3
Visite o Time: Estádio Conde Rodolfo Crespi.
R. Javari, 117, Mooca. www.juventus.com.br

COLA NA
GRADE, MEU!

Há entre os torcedores do Juventus
uma alegria palpável, medida entre a
mão e o alambrado. Essa escala própria,
tal qual o pé de Henrique I, deve ser
usada para atestar a paixão do torcedor
pelo clube. Porque gritos, impropérios
e xingamentos ao juiz, auxiliares, adver-

sários e aos jogadores do próprio
time todos e tantos torcedores o

fazem. É a força com a qual os
dedos se contorcem sobre o me-

tal o parâmetro do amor juventi-
no. E ele independe da qualidade
do jogo – quase inexistente. Vitó-
ria, derrota, empate ou abdução
alienígena estimulam a mesma
reação coletiva: a cada lance, a
descida em massa pelos poucos
degraus da arquibancadas é pon-
tuada por gritos a plenos pul-

mões, ainda que o interlocutor
esteja à distância de um sussurro.

Tome como exemplo o 3 a 1 con-
tra o Osasco na penúltima roda-

da da série A3. Bastava um empate
para o time da Mooca subir à A2, e

ele perdia, deixando sua autonomia
leiloada no jogo entre Guaçuano e Ma-
rília. Mas nada parecia abalar os torce-
dores (por favor, não os acusem de cos-
tume com o sofrimento) porque não é
um jogo, gols e conquistas de campeo-
natos que fazem aquela torcida. É uma
tradição sobre a qual somente os alam-
brados podem testemunhar.

Veja bem, a vitória em um jogo não de-
pende apenas da competência do artilhei-
ro. Há em campo um árbitro que decide
se o gol é gol, se o carrinho é falta e se os
bandeirinhas podem ser ofendidos por
todos ou só por quem está do lado de
fora do certame.
Ele quase sempre é um sujeito sem voz,
um ponto distante no gramado, com a
roupa fúnebre da tristeza de suas
decisões. E notar o pobre coitado
na partida sempre o coloca em
posição ingrata com um dos la-
dos da disputa. Lá no Nacional
entretanto, esse indivíduo teve,
sim, voz. E, muitas vezes, mais
alta até que a da torcida.
Talvez pelo silêncio na arquiban-
cada – comparável aos de quem
acompanha aces e serviços no
tênis – ou pelo jogo modorrento
contra o Guarulhos. O que se
ouviu, no último sábado, depois
de cada sibilar do apito, tinha fala
empostada e a dureza de um gene-
ral. E ele foi decisivo: quando marcou
o pênalti a favor do Nacional e pôs para
fora o meia do Guarulhos, selou o 2 a 1
para os donos da casa aos 44 do segundo
tempo. A torcida? Se transfigurou de pla-
teia de um filme de Bergman em, veja só,
vibrantes torcedores de futebol. Acuado
pela alegria das arquibancadas, o árbitro
encerrou ali sua sequência de movimento-
so notáveis e se pôs em seu devido lugar.
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+TORCE AÍ, VAI
O Nacional vence, de raspão

+Por Daniel Telles Marques

+DERROTA PRA QUEM?
Juventus perde e sobe mesmo assim


